
Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Statenice

konané dne 23. 6. 2022 od 19,00 hod v Hospůdce na
fotbalovém hřišti

Přítomni: Jana Špičáková, Petr Poulíček, Lukáš Lorenc,  Jan Petera, Ivan 
Machálek

Omluveni: Soňa Tobišková, Bohuslava Krčková

Host: Zuzana Staňková, Matěj Maxa

1. Valná hromada – nevíme, zda je zápis z VH odeslaný na Župu a do 
státního archivu – zůstává na S. Tobiškovou

2. Velikonoční tancovačka – Jana Špičáková udělala se Sokolem 
darovací smlouvu a peníze poslala na účet Sokola.

3. Geometrický plán – sokolská chata a chata p. Šmucra – geometrický
plán je vytvořen, dokumenty jsou podepsány i p. Součkem. Nyní je 
třeba na stavebním úřadu podat žádost o uznání existence stavby a 
žádost o dělení pozemku. Následně se to může podat na katastru. – 
Na stavební úřad zaveze M. Maxa, následně předá M. Schroglové, 
která dokumenty dodá na katastrální úřad.

4. Žádost B. Whitehead o zpevnění části nového pozemku 107/5 k.ú. 
Statenice směrem k pozemku J. a H. Kopincových – souhlasíme, 
pokud to udělají na vlastní náklady (5 pro, 0 se zdržel, 0 proti).

5. Nabídli jsme čerpadlo na Sbazar za 35 tis., chatu jsme k pronájmu 
ještě nenabídli. Zajistí L. Lorenc.

6. Naši fotbalisté skončili ve 4. třídě na krásném 3. místě.

7. Sponzoring – vypracovat smlouvu s naší nabídkou: banner na hřišti, 
sponzoring na pozvánkách/letácích, které jsou ve vývěskách, na 
Facebooku, na webu Sokola. Stále trvá. Zajistí M. Maxa

8. Dřevobis – oslovíme je k prodloužení sponzoringu, který už skončil. 
Zajistí I. Machálek.

9. Opékání buřtů – sobota 13. 8. 2022 – se seniory, připravíme sezení, 
bude hrát kapela.

10.Sportovně kulturní den – sobota 10. 9. 2022 – celodenní akce, 
České srdce, moderátor, zjišťujeme další možnosti programu.



Úkoly:

 Zápis VH – podepsání a odeslání na Župu – zajišťuje S. Tobišková
 Pronájem chaty – zajišťuje L. Lorenc
 Sponzoring – připravit smlouvy – zajišťuje M. Maxa
 Dřevobis – prodloužení sponzoringu – zajišťuje I. Machálek

     

Porada byla ukončena ve 21:00 hod.

Dne 23. 6. 2022 zapsal Matěj Maxa


